
જૈવિક ઘટકો -→ ઊંટ ( પ્રાણી ), િનસ્પવિઓ  

 

અજૈવિક ઘટકો -→ ગરમી,ભવૂમ,સરૂ્યપ્રકાશ,હિા 
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1. – િર્તયળાકાર ગવિ 

2 – સતરેખ ગવિ 

3 – આિિય ગવિ 
 



 
  

મીટર,સેન્ટીમીટર, કકલોમીટર 

1 મીટર 
2 મીટર 
1000 મીટર 

7.5 – 2 = 5.5 cm 
13.8 – 3.5 = 10.3 cm 

જરૂરી િસ્ર્ તઓ – કીડી , સફેદ કાગળની મોટી શીટ , ખાાંડ , પેન્ન્સલ  , દોરી , મીટર સ્કેલ 
પ્રકિર્ા – સૌ પ્રથમ જમીન પર સફેદ કાગળની મોટી શીટ પાથરી િેના પર ખાાંડના થોડા દાણા નાખો.થોડીિારમાાં 
કીડીઓ દાણા િરફ આકર્ાયશે અને કાગળની શીટ પર ફરિા લાગશે.કોઈ એક કીડી કાગળ પરથી પસાર થઇ જાર્ કે 
િરિ જ િેને પેન્ન્સલથી ટપકાનાાં ચિહ્ન સ્િરૂપે અંકકિ કરો.જેમ જેમ કીડી આગળ જાર્ િેમ િેમ પેન્ન્સલથી ટપકા 
અંકકિ કરિા જાઓ.કેટલાક સમર્ પછી શીટ પરથી ખાાંડનાાં દાણા અને કીડીઓને દૂર કરો.વિવિધ ચ િંદતઓને િીરના 
વનશાન િડે જોડી િિ રેખા દોરી િેને દોરી િડે માપો.આ દોરી ની લાં ાઈ મીટર સ્કેલ િડે માપો. 



  

 

   

 જ – 3 આપણી આસપાસ રહલેી િસ્ર્ તઓમાાં જે શ્વસન કરે,ખોરાક લે,હલન-િલન કરે,ઉતે્તજનાને પ્રિીિાર આપે,
  વદૃ્ધિ પામે,પ્રજનન કરે છે િે દરેક સજીિ છે.અને જે આ  ધી કિર્ાઓ કરિા નથી િે  ધાાં વનજીિ છે. 
 જ – 4 નીિ ેજણાિેલા લક્ષણો પરથી આપણે િનસ્પવિને સજીિ ગણીએ છીએ. 
  1. િનસ્પવિ પણોમાાં આિેલા વછદ્રો દ્વારા હિામાાંનો ઓન્સસજન િાયત લે છે અને કા યન ડાર્ોસસાઈડ િાયત 
   હાર કાઢે છે.આ રીિે િનસ્પવિ શ્વસન કરે છે. 
  2. િે જમીનમાાંથી ખનીજદ્રવ્ર્ો અને પાણી ખોરાક િરીકે લે છે અને વદૃ્ધિ પામે છે. 
  3. િનસ્પવિનાાં  ીજ િાિિાથી નિી િનસ્પવિ ઉગે છે. 
 જ – 5 માછલીએ જળિર ( જચલર્ નીિાસી ) છે. માછલી  પાણીમાાં ( જળમાાં ) િસિાટ માટેના અનતકતલનો ધરાિે 
  છે. માછલીનો આકાર હોડી જેિો હોિાને કારણે િરિી િખિે ગવિનો અિરોધ ઓછો થાર્ છે અને  
  સરળિાથી પાણીમાાં િરી શકે છે.િેના શરીર પર િીકણા ભીંગડા હોર્ છે જેને લીધે પાણીથી રક્ષણ  
  મળે છે.િેનામા પાણીમાાં ઓગળેલા ઓન્સસજનને ગ્રહણ કરિા ચઈૂ શ્વસન અંગ િરીકે હોર્ છે.આિા  
  અનતકતલનોને કારણે માછલીને પાણીમાાં રહિેામાાં કોઈ મતશ્કેલી પડિી નથી. 
 જ – 6 ઊંટ નાાં પગ લાાં ા હોર્ છે કારણ કે ઊંટ રણિાસી પ્રાણી છે.િેના લાાં ા પગ િેનાાં શરીરને રણની રેિીની 
  ગરમીથી રક્ષણ આપે છે. 
 જ – 7 ઊંટ રણિાસી પ્રાણી છે.રણમાાં પાણી લાાં ા સમર્  સતધી મળર્તાં ન હોિાથી અનતકતલન સાધિા ઊંટ ખ ૂ 
  ઓછા પ્રમાણમાાં મતૂ્રનો ત્ર્ાગ કરે છે. 
 
 

આિી શૈક્ષચણક માકહિી મેળિિા જોડાઓ અમારા િોટ્સએપ ગ્રતપ માાં  
િોટ્સએપ ગ્રતપ માાં જોડાિા અહી ક્સલક કરો  

https://chat.whatsapp.com/L06p2sEIZ3uB6RyncckMMa

